Растущий спрос на органическую продукцию на мировом рынке позволит
Украине нарастить ее экспорт - Минагропрод
https://www.apk-inform.com/ru/news/1093609#.WpaVrKhl-Mp
В торговельних мережах росте попит на органічні яйця
http://agravery.com/uk/posts/show/v-torgovelnih-merezah-roste-popit-na-organicni
-ajca
В торговельних мережах росте попит на органічні яйця
http://agroportal.ua/ua/news/ukraina/v-torgovykh-setyakh-rastet-spros-na-organich
eskie-yaitsa/
В Одесі відбудеться Другий міжнародний конгрес «Органічна Україна 2018»
https://media.uagroup.ua/v-odesi-vidbudetsya-drugiy-mizhnarodniy-kongres-organ
ichna-ukrayina-2018/
Органические сенсации здесь! 15-16 марта — II Международный конгресс
«Органическая Украина-2018»
https://www.048.ua/news/1968452
Международный конгресс «Органическая Украина 2018»
http://agrostory.com/info-centre/the-events-market/mezhdunarodnyy-kongress-org
anicheskaya-ukraina-2018-/
Україна зможе наростити експорт органічної продукції
http://agravery.com/uk/posts/show/ukraina-zmoze-narostiti-eksport-organicnoi-pro
dukcii
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РЫНКА В УКРАИНЕ
https://agro-smart.com.ua/news/razvitie-organicheskogo-rynka-v-ukraine
Органічна Україна 2018
https://agro-smart.com.ua/ua/event/organicheskaya-ukraina-2018
Як зробити органічну продукцію доступнішою для українців
https://agroreview.com/news/yak-zrobyty-orhanichnu-produkciyu-dostupnishoyu-d
lya-ukrayinciv
Конгресс
http://sumylive.com/drugij-mizhnarodnij-kongres-organichna-ukraina-2018.html
Трофимцева. Дотации
http://agro-yug.com.ua/archives/6939
http://photoua.com/photo/organik-media-brekfest-nakanune-vtorogo-mezhdunarod
nogo-kongressa-organicheskaya-ukraina-2018

«Органіка» в цифрах: в Україні і в Європі
http://propozitsiya.com/ua/organyka-v-cyfrah-v-ukrayne-y-v-evrope
90% українців прагнуть вживати органічні продукти
http://propozitsiya.com/ua/90-ukrayinciv-pragnut-vzhyvaty-organichni-produkty
На Запоріжжі з’явиться комплекс із зберігання фруктів та овочів
http://agronews.ua/node/88521
В Європі зростає попит на українську органічну продукцію
http://ukrainegoodnews.com/v-evropi-zrostae-popit-na-ukrainsku-organichnu-prod
ukciyu.html
В Украине запустят комплекс по хранению и переработке чеснока за $82 тыс.
http://agroportal.ua/news/novosti-kompanii/kompleks-po-khraneniyu-i-pererabotke
-chesnoka-postroyat-na-odeschine/
Украина: UHBDP инвестирует в запуск комплекса по хранению и переработке
чеснока
http://www.fruit-inform.com/ru/news/176117#.WpgzFOjFKMp
На Одещині відкриють комплекс зі зберігання і переробки часнику
http://agravery.com/uk/posts/show/na-odesini-vidkriut-kompleks-zi-zberiganna-i-p
ererobki-casniku
UHBDP инвестирует в запуск комплекса по хранению и переработке чеснока
http://interfax.com.ua/news/economic/488159.html
На Одесщине будут производить чесночную пасту, порошок и маринованный
чеснок
http://atmagro.ru/2018/03/01/na-odesshhine-budut-proizvodit-chesnochnuyu-pastu
-poroshok-i-marinovannyj-chesnok/
На Конгресі
http://agro-yug.com.ua/archives/6976
На Запоріжжі з’явиться комплекс із зберігання фруктів та овочів
http://www.agrotimes.net/predpriyatiya/-na-zaporizhzhi-z
%E2%80%99yavitsya-kompleks-iz-zberigannya-fruktiv-ta-ovochiv
UHBDP инвестирует в запуск комплекса по хранению и переработке чеснока
http://newsmir.info/1159883

В 2018 ГОДУ ОТКРОЮТ КОМПЛЕКС ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ЧЕСНОКА
https://agro-smart.com.ua/news/v-2018-godu-otkroyut-kompleks-po-khraneniyu-ipererabotke-chesnoka
Понад 90% українських громадян хочуть вживати органічні продукти
http://www.seeds.org.ua/ponad-90-ukra
%D1%97nskix-gromadyan-xochut-vzhivati-organichni-produkti/
https://www.facebook.com/seeds.org.ua/videos/158014964901890/
https://www.facebook.com/seeds.org.ua/videos/158019814901405/
УКРАЇНА ЕКСПОРТУЄ ПОНАД 80% ВИРОБЛЕНОЇ ОРГАНІЧНОЇ
ПРОДУКЦІЇ https://agro-online.com.ua/uk/public/blog/list/
Канада и Израиль спасут украинский чеснок
https://ubr.ua/market/agricultural-market/kanada-i-izrail-spasut-ukrainskiy-chesnok
-3865785
Україна експортує понад 80% виробленої органічної продукції
http://agro-business.com.ua/agrobusiness/item/9656-ukraina-eksportuie-ponad-80p
rotsent-vyroblenoi-orhanichnoi-produktsii.html
Ольга Трофімцева: «Україна вже стала європейським органічним хабом»...
http://www.golos.com.ua/article/300515
2018 МОЖЕ СТАТИ РОКОМ ПРОРИВУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В
УКРАЇНІ
http://a7d.com.ua/novini/39580-2018-mozhe-stati-rokom-prorivu-organchnog
o-virobnictva-v-ukrayin.html
Майбутнє – за органікою
http://www.pollawlife.com.ua/2018/03/blog-post_11.html
В Одесі відбудеться Другий міжнародний конгрес «Органічна Україна 2018»
https://media.uagroup.ua/v-odesi-vidbudetsya-drugiy-mizhnarodniy-kongresorganichna-ukrayina-2018/

Думка: Органічні дотації мають бути виваженими
http://agroportal.ua/ua/news/vlast/mnenie-organicheskie-dotatsii-dolzhny-bytvzveshennymi/
Органическая Украина 2018
https://od.vgorode.ua/news/24/355456-orhanycheskaia-ukrayna-2018-v-odesse
-sostoytsia-vazhnyi-konhress

Международный конгресс «Органическая Украина 2018»
http://agrostory.com/info-centre/the-events-market/mezhdunarodnyy-kongres
s-organicheskaya-ukraina-2018-/
В Одессе состоится международный конгресс на тему органического
производства в Украине
http://dumskaya.net/news/v-odesse-sostoitsya-mezhdunarodnyy-kongress-na-t
-083353/
Органическая Украина 2018
https://latifundist.com/sobytiya/2034-organicheskaya-ukraina-2018
ОРГАНИЧЕСКАЯ УКРАИНА 2018
https://agro-smart.com.ua/event/organicheskaya-ukraina-2018
В Запорожской области откроют фруктово-овощной комплекс
https://ubr.ua/market/agricultural-market/v-zaporozhskoj-oblasti-otkrojut-fr
uktovo-ovoshchnoj-kompleks-3866249
Канада інвестує 19 мільйонів канадських доларів на розвиток сільського
господарства в України
http://agronews.ua/node/89368
В Запорожской области появится комплекс по хранению фруктов и овощей
http://www.mv.org.ua/news/171244-v_zaporozhskoi_oblasti_pojavitsja_kompl
eks_po_hraneniyu_fruktov_i_ovoshei.html
2018 може стати роком органічного прориву в Україні
https://growhow.in.ua/2018-mozhe-staty-rokom-proryvu-organichnogo-vyrobnytst
va-v-ukrayini/
В 2018 ГОДУ ОТКРОЮТ КОМПЛЕКС ПО ХРАНЕНИЮ И ПЕРЕРАБОТКЕ
ЧЕСНОКА
https://agro-smart.com.ua/news/v-2018-godu-otkroyut-kompleks-po-khraneniyu-ipererabotke-chesnoka
В Запорожской области появится комплекс для хранения овощей и фруктов
http://mig.com.ua/zaporozhskie/item/36645-v-zaporozhskoj-oblasti-poyavitsya-ko
mpleks-dlya-khraneniya-ovoshchej-i-fruktov
В Запорожской области откроется комплекс по хранению фруктов и овощей
https://latifundist.com/novosti/39092-v-zaporozhskoj-oblasti-otkroetsya-komplekspo-hraneniyu-fruktov-i-ovoshchej

